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1. Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet 

av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för 

budgetåret 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Byrån 

för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013, med byråns svar1, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för 

budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån 

ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – 

C8-0054/2015), 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt 

artikel 208, 

                                                 
1  EUT C 442, 10.12.2014, s. 18. 
2  EUT C 442, 10.12.2014, s. 18. 
3  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 



– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter1, 

särskilt artikel 24, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 

Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, 

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 

30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20123, 

särskilt artikel 108, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2015). 

1. Europaparlamentet beviljar direktören för Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 

budgetåret 2013. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till direktören för Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT L 211, 14.8.2009, s. 1. 
2  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 
3  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42. 



2. Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för 

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013 

(2014/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Byrån 

för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013, med byråns svar1, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för 

budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja byrån 

ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – 

C8-0054/2015), 

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt 

artikel 208, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter5, 

särskilt artikel 24, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 

Europeiska gemenskapernas allmänna budget6, 

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 

30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

                                                 
1  EUT C 442, 10.12.2014, s. 18. 
2  EUT C 442, 10.12.2014, s. 18. 
3  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
5  EUT L 211, 14.8.2009, s. 1. 
6  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121, 

särskilt artikel 108, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2015). 

1. Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete 

mellan energitillsynsmyndigheter framgår av bilagan till revisionsrättens rapport. 

2. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Byrån för samarbete 

mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och 

revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42. 



3. Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån 

för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013, 

– med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0117/2015), och av 

följande skäl: 

A. Den slutliga budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) uppgick enligt dess redovisning för 

budgetåret 2013 till 11 930 220 EUR, vilket motsvarar en ökning med 64,74 % jämfört 

med 2012, vilket kan förklaras med att byrån är nyinrättad och med genomförandet av 

förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi (Remit)1. 

Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget. 

B. Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter förklarat att man har uppnått en rimlig 

säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2013 är tillförlitliga och att de 

underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012 

1. Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att avseende två kommentarer 

som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”pågår” i 

revisionsrättens rapport för 2012, har korrigerande åtgärder vidtagits och båda 

rekommendationerna har i revisionsrättens rapport nu markerats som ”har genomförts”. 

Parlamentet noterar vidare att för de fem kommentarer som gjordes i revisionsrättens 

rapport för 2012 har korrigerande åtgärder vidtagits och tre kommentarer är nu 

markerade som ”har genomförts” och två som ”pågår”. 

2. Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns uppgifter att åtgärder avseende 

rekommendationerna om byråns rekryteringsförfaranden har formaliserats genom 

antagandet av direktörens beslut 2014-06 av den 4 april 2014. Parlamentet noterar att 

det beslutet lämnades till revisionsrätten och uppmanar byrån att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om revisionsrättens ståndpunkt så snart denna är 

tillgänglig. 

3. Europaparlamentet konstaterar att byrån har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra 

budgetplaneringen genom att utveckla och genomföra en uppsättning riktlinjer som ska 

följas av de aktörer som är involverade i budgetplaneringen, samt genom att utföra en 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 

om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 
1). 



regelbunden utvärdering och anpassning av det beräknade utnyttjandet av anslag, 

däribland en månatlig övervakning och rapportering om budgetgenomförandet. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning 

4. Europaparlamentet konstaterar bekymrat utifrån byråns årliga verksamhetsrapport för 

2013 att ingen överenskommelse nåddes om bidrag till byrån från Eftastaterna. 

5. Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 

2013 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,53 %, vilket utgör en ökning på 4 % 

jämfört med 2012, och att genomförnadegraden för betalningsbemyndigandena bara var 

55,00 %, under byråns mål på 70 %, vilket i enlighet med den årliga 

verksamhetsrapporten främst berodde på det sena mottagandet av 2 989 000 EUR 

genom en ändringsbudget som godkändes den 31 oktober 2013. 

6. Europaparlamentet noterar bekymrat att byrån hade 5 500 000 EUR i kontanter vid årets 

slut. Parlamentet uppmanar byrån att säkerställa en strikt likviditetsförvaltning i 

framtiden. 

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår 

7. Europaparlamentet noterar att totalt 1 900 000 EUR av åtagandena under avdelning II 

fördes över till 2014, främst på grund av genomförandet av Remitförordningen. 

Parlamentet noterar vidare att detta enligt revisionsrätten är en operativ, flerårig 

verksamhet som borde ha budgeterats under avdelning III. Parlamentet noterar 

dessutom att denna brist rättades i senare åtagandebemyndiganden.  

8. Europaparlamentet noterar dessutom att överföringarna av anslagen under avdelning III 

uppgick till 3 100 000 EUR eller 91 % av de totala anslagen under avdelning III. 

Parlamentet konstaterar att dessa överföringar gäller Remitförordningen och att den 

exceptionellt höga andelen överföringar framför allt beror på de 2 989 000 EUR som 

byrån fick genom en ändringsbudget som godkändes den 31 oktober 2013.  

9. Europaparlamentet konstaterar utifrån byråns uppgifter att en rad åtgärder har vidtagits 

för att förbättra budgetplaneringen. Parlamentet uppmanar byrån att informera den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om framstegen med och resultatet av dessa 

åtgärder. 

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens 

10. Europaparlamentet konstaterar att byrån har sett över sin politik för förebyggande och 

hantering av intressekonflikter med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer för 

förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer. 

Parlamentet noterar att byrån efter denna översyn utarbetade ett nytt policyförslag, som 

har varit föremål för byråns interna samrådsförfarande och som ska antas av dess 

styrelse. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om utvärderingsresultatet så snart det finns tillgängligt. 

11. Europaparlamentet påpekar dessutom att meritförteckningarna och 

intresseförklaringarna för tillsynsnämndens medlemmar, direktören, högsta ledningen 

och de experter som ingår i byråns expertgrupper samt meritförteckningarna för 

styrelsens och överklagandenämndens medlemmar inte har offentliggjorts på byråns 



webbplats. Parlamentet påpekar att direktörens och överklagandenämndens 

medlemmars intresseförklaringar är offentliga. 

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden 

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har vidtagit nya åtgärder efter antagandet av 

riktlinjerna för rekryteringsförfarandena och urvalskommittéernas arbete i samband med 

urvalet av tillfälligt anställda och kontraktsanställda. 

13.  Europaparlamentet noterar att frågorna till intervjuer och prov är klara innan 

ansökningarna gås igenom. Parlamentet noterar dessutom att kriterierna för att antas till 

skriftliga prov och intervjuer och för att tas upp på förteckningen över godkända 

sökande specificeras mer detaljerat. 

Internrevision 

14. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 

genomförde en revision av byrån i enlighet med byråns strategiska revisionsplan för 

2013–2015.  

15. Europaparlamentet noterar att IAS under riskanalysens gång fastställde totalt åtta 

förfaranden som präglades av hög inneboende risk och som inte kunde anses vara 

kontrollerbara inom ramen för revisionsplanen, eftersom kontroller sakandes eller var 

otillräckliga. Parlamentet noterar vidare att byrån lade fram en handlingsplan för IAS i 

syfte att avhjälpa de konstaterade svagheterna.  

16. Europaparlamentet konstaterar dessutom att IAS utfärdade följande ”mycket viktiga” 

rekommendationer: 

– Förbättra det årliga arbetsprogrammets struktur och innehållet och säkerställa att 

det är fullständigt. 

– Stärka övervakningen i samband med upphandling. 

– Stärka övervakningen av verksamheten och budgetgenomförandet.  

17. Europaparlamentet konstaterar att byrån till följd av de rekommendationer som 

utfärdades av IAS utarbetade en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna. 

Parlamentet noterar att IAS ansåg att handlingsplanen hade kapacitet att rätta till de 

fastställda riskerna.  

18. Europaparlamentet noterar att IAS gjorde en skrivbordsbaserad uppföljning av 

genomförandet av dess tidigare rekommendationer. Parlamentet noterar att inga kritiska 

rekommendationer kvarstod att åtgärda den 31 december 2013 och att genomförandet 

av de tre mycket viktiga rekommendationerna var på gång. 

o 

o     o 

19. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 



ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 20151 om 

byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 

 

                                                 
1  Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0130. 


